
Orthoptera Neerlandica
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C. WiLLEMSE.

Aanvullingen en Verbeteringen II.')

Op bladz. 4,
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Entom. Nachrichten. I, 1875. p. 197.
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416. F. Rudow. Bemerkungen über die sogenannte Wan-
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417. C. Schirmer. Beitrag zur Kenntnis einheimischer Ortho-
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Arch. f. N a t u r g e s c h. 191 1.

418. Schmidt. Beitrag zur Fauna der Vogesen.

Entom. Ztschr. Frankfurt a/M. Bd. 25,
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419. 0. Schneider. Die Tierwelt der Nordsee-Insel Borkum.
Abh. Naturw. Ver. Bremen, Bd. 19, 1900,

p. 132.
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420. Geyr. v. Schweppenburg. Epphippigera am Mittelrhein.

Zoolog. Beobacht. Ikl. 48, 1907, p. 153.

421. Steinvotli. Wanderheuschrecken in Lüneburg.
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der Mantodea in Europa.
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430. » Die Verbreitung der deutschen Gerad-
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432. » Die Geradflügler Deutschlands und ihre

Verbreitung.

Jena. G. Fischer. 1917.



34 e. WILLEMSE, ORTHOPTERANEERLANDICA.

Op bladz. 41, regel 12 v.o. De V.dividens wordt ook V.

analis genoemd.

» » 42, regel 20 v. b. Het eerste tarslid wordt ook

metatarsus genoemd. Het eerste tergiet is

meestal klein en vergroeid met het metanotum.

» ^> 46. Phyllodromia germanica L. De oudere schrijvers

(Charpentier, Tasciienberc;, Rudow) geven

allen aan, dat deze soort in de vrije natuur,

in bosschen, onder struiken en gewas, ook

voorkomt. De latere schrijvers vermelden

deze vindplaatsen niet meer.

P r o V. Li mburg: Eygelshoven.

» » 48. Stylopyga orientalis L.

P r o v. Limburg: Eygelshoven, Mei

19 18. Ik vond deze dieren onder een hoop

afval, op een 20 Meter afstand van bewoonde

huizen gelegen.

» » 50. Periplaneta americana L. Amsterdam (in

N.A.M. IV 1918, Mc. GiLL.). Deze soort met

Leucopiioea Siiriiiainensis verdringt in N.A.M.
geheel en al PJtyllodroììiia gcnnaiiica, zoodat

deze daar haast uitgeroeid is.

» » 50. Periplaneta australasiae Fabr.

P r o V. N o o r d - H o 1 1 a n d : Amsterdam,

I, 19 18, iÇ uit een Orchideenkas. (Mc. Gill.).

» » 52. Eclobia lapponica L. Beschrijving der larve.

De kop is zwart of roodbruin. Thorax

zwart, behalve de achterranden van pro-

meso- en metanotum, die breed geel gezoomd

zijn. Thorax van onderen geelbruin. Soms is

de thorax van boven roodbruin, maar deze

roodbruine vlek is steeds scherp begrensd.

Pooten geel, met bruinzwarte vlekken aan

den top der dij, scheen en tarsen.

Het achterlijf zwart, de zij- en achterranden

der segmenten smal geel gezoomd.

» » 52, regel 9 v. o. :

P r o V. Gelderland: Barneveld, Lun-

teren, Laag-Soeren, Nunspeet, Otterloo.
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Op bladz. 53, regel 6 v. o. :

P r o V. N o o r d - H o 1 1 a n d : Huizen.

» » 54, regel 5 v. b. :

P r o V. N o o r d - H o 1 1 a n d : Bussimi,

Huizen (ook larve).

» " » 55- Ectobia livida Fabr. Heschrijving der larve.

De kop is roodbruin. Thorax van onderen

en van boven geelrood, soms met een don-

kere vlek aan den achterrand van pro- meso-

en metanotum. Pooten geelrood. Het achterlijf

is van boven en van onderen zwart, de zij-

en achterranden der segmenten smal geel

gezoomd, hier en daar vleksgewijze.

» » 56, regel i v. b. :

P r o V. Gelderland: Lunteren, Apel-

doorn, Otterloo.

Prov. Utrecht: Baarn.

P r o V. N o o r d - H o 1 1 a n d : Bussum,

Hilversum, Huizen.

Prov. Limburg: Ste\l den Hamert,

$ VII, 191 8 (Mc. GiLL.).

» » 56. Ectobia Panzer! Steph. Beschrijving der larve.

De thorax van boven lichtgeel, de schijf

van pro- meso- en metanotum min of meer

uitgebreid zwart bestippeld (gewoonlijk in de

mediaanlijn het minst), de achterrand van het

metanotum steeds zonder zwarte stippen.

De achterlijfsegmenten zijn zwart, met smal

geel gezoomde zij- en achterrand en hier en

daar eenige kleinere gele vlekjes. Gewoonlijk

bevindt zich een grootere gele vlek in de

mediaanlijn van den achterrand.

» » 58, regel 4 v. b. :

Prov. Gelderland: Otterloo, Barneveld.

> » 58, regel 8 v. b. :

Prov. N o o r d - H o 1 1 a n d : Bussum.

» » 59, regel 10 v. o. Apiilebia punctata. Over de

verspreiding van deze soort is weinig bekend.

Ze schijnt zeer zeldzaam voor te komen. Uit



36 e. WILLEMSE, ORTHOPTERANEERLANDICA.

Duitschland is ze alleen bekend uit Saksen

en Beieren.

Op bladz. 66, regel 6 v. b. Een aan Stenobothriis en Goin-

piiocerus verwant genns is Stauroiiotus FISCHER.

Het onderscheidt zich doordat de zijkielen

van het halsschild alleen maar op het achterste

gedeelte zijn ontwikkeld en door de breede

voorhoofd groefj es Van dit genus werd de

soort Stauroiiotus albiconiis EVERSM. te Stettin

gevonden. (J. AZAM. Notes orthopterologicjues.

Bull. Soc. ent de France 1913, p. 218). Deze

soort komt oorspronkelijk alleen voor in

Rusland en Siberië.

» » 69, regel 11 v. o. Tettix subulatus L. Een S
Nauerna V, 1907 (Prov. Noord-Holland). Het

uitsteeksel van het halsschild reikt tot aan

de knie der achterdij. De achtervleugel zoo

lang als het halsschild-uitsteeksel. Deze vorm

slaat tusschen de lang- en kortvleugelige

vorm in en zou forma intermedia genoemd

kunnen worden.

» » 70, regel 12 v. b. : Pro\. Limburg: Welten.

* » t(>. Tettix Kraussi Saulcv.

Prov. N o o r d - B r a b a n t : Ginneken V,

19 ro ^, Asten VIII, 1909 9.

Tettix Kiefferi Saulcv..^ 2 2$, Kerkrade

Vili, 1917. Een zeer twijfelachtige soort.

» » 84, regel S v. o. staat des, lees van den.

» » 89. Stenobothrus stigmaticus. Prov. Limburg:
Kunrade 3d"c?, 1$, 19 VIII 1917. (WiLLEMSE).

Prov. Gelderland: ütterloo (Veluwe),

I Î, VIII 191 8 (Mac Gill.).

Stenobothrus lineatus. Door Zacker (431)

werd een ab. c. obscuriis beschreven. Bij deze

kleuraberatie ontbreekt de groene kleur en

is deze vervangen door bruin. De dijen zijn

geelbruin en aan den top, evenals de schenen,

helrood gekleurd.

Pro v. Limburg: Kunrade 3 (S<S, 5 ??,
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19 Vili 1917, 2 cSÓ, 2 $$, 19 Vili 1918

(WlLLEMSE).

P r o V. G e 1 d e ri a n d : Otterloo (Veluvvc),

i cS, VII 191 8 (Mac Gill.).

Op bladz. 90. Noot r. Stenobrothriis nigroinaculatiis Heiu<.

SCH. faun. nov. spec. Van deze soort werd

I $ gevançren te Otterloo (Veluwe), VII 1918

(Mc Gill.). Deze zeer interessante vondst,

mede in verband van liet op de Veluwe

voorkomen van Stciiob. stiginaticiis, lineatits,

Gampsocl. glabra, Rpliip. vitiuvi en Thaiiino-

trizoii ciiicrciis, doet de vraag rijzen of de

Veluwe misschien eenxerothermisch landschap

is. Uit deze gegevens alleen mag de conclusie

• nog niet getrokken worden, omdat de overige

deelen van ons land, b.v. de streek om Mook,

de uitgestrekte Brabantsche heide, de Peel

e. a. nog te weinig doorzocht zijn. Het is te

hopen, dat ook deze streken eens grondig

doorzocht worden. Wellicht dat ze ons nog

menige verrassing zullen brengen.

» » 92. Stenobothrus parallelus. De voorvleugel reikt

bij het çj" dikwijls tot slechts even voorbij

het midden van het achterlijf. Het voorhoofd-

groefje is soms onduidelijk of alleen door

een rij stippen aangeduid.

P r o V. Limburg: Zuid-Limburg algemeen.

» » 93. Stcnobotlinis longicoynis. De V. analis {= divi-

dcns) is bij St. parallelus dikwijls vergroeid

met de V. axil. In mijn collectie bevinden

zich 2 Só, waaabij aan den eenen vleugel de

V. axil, vergroeid is en aan den anderen niet.

» * 99, regel 17 v. b. ; P r o v. Limburg: Eygels-

hoven, algemeen.

» » 100. Stenobothrus pullus. De langvleugelige vorm

heet var. wankeli ZaCHER (432, p. 132).

» » 115. Oedipoda coerulescens. Hij de ab.c, ruf a Iva-

noxv is het blauw van den achtervleugel ver-

vangen door intensief rood. Ik herinner mij
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eens roodgevleugelde sprinkhanen gekregen

te hebben uit Bergen N.-H., tegehjk met een

collectie O. coeriilescens. De exemplaren zijn

echter zoek geraakt, zoodat ik niet met zeker-

heid kan beslissen of we hier met deze abe-

ratie te doen hadden.

ab. c. rufa Iv. f. n. ab. i $ 24 VII 12, Bloemen-

daal (WiLLEMSE).

Op bladz. 121. De tabel tusschen de nummers 3 en 5 aldus

te veranderen :

3. Voor- en achtervleugel langer dan het

achterlijf. De voorcoxa van een doorn

voorzien \^

Voor- en achtervleugel afgekort en achter-

vleugel meestal ontbrekend. De voorcoxa

zonder doorn 4^

4<ï. Het gehoororgaan is open.

. . . . Phancroptera Servilee.

Het gehoororgaan spleetvormig gesloten.

. . . . Tylopsis Fieber.

De eenige Europeesche soort (7^. tliynti-

folia Petagna {liliifolia Fabr.) zou volgens

Pierrat (250) in den Elzas bij Hardtwald

gevonden zijn.

4/7. Cerci bij het ($ recht, alleen aan den top

haakvormig omgebogen. De ovipositor aan

het uiteinde slechts fijn gezaagd. Sprieten

ongeveer viermaal zoolang als het lichaam.

Leptophyes Fieber.

Cerci bij het çj* gelijkmatig of S-vbrmig

gekromd. De ovipositor aan het uiteinde

grof gezaagd. Sprieten hoogstens 3 maal

zoo lang als het lichaam 4^

\c. De schedel minstens 2 maal zoo breed

als het eerste sprietlid. Sprieten iets korter

dan het lichaam.

. . , . Orphania FISCHER.

Van dit genus werd de soort O. denticauda

Charpentier gevonden in den Elzas
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(Hoheileck, Rheinkopf, Hahneburn, Rothen-

bacherkopf, Batteriekopf, boven 1 200 Meter)

eil in de Vogezen op alpenvveiden.

De schedel even breed als of smaller dan

het eerste sprietlid. Sprieten veel langer

dan het lichaam 4*^

4(i. Cerci bij het S S-vormig gekromd, zich

kruisend onder de subgenitaalplaat. De
bovenrand der ovipositor gebogen, de

onderrand recht, in het laatste ^/^ gedeelte

echter opgebogen.

. . . Barbiüstis CHARPENTIER.

Cerci bij het ^ gelijkmatig gebogen. De
onderrand der ovipositor gelijkmatig ge-

bogen Isopiiya Brunner.

Van dit genus werd de soort /. pyrciiaea

Serville gevonden in de Elzas en Vogezen.

(HOULBERT. Buil. de la Soc. entom. d.

France 1901, p. 27).

Op bladz. 124. Dicstraììiìneìia inannoraia. De soort is in

Duitschland reeds längeren tijd bekend eii

komt op vele plaatsen voor) o. a. Berlijn,

Dortmund, Hamburg (een exemplaar in het

Museum van Nat. Hist, gedateerd van 23 IV

1895) en anderen. Ook werd ze aangetroffen

te Parijs, Rijssel, Brussel en in Engeland

(Londen, Ipswich).

» » 127, regel 16 v. b.

P r o V. Gelderland: Otterloo.

» 2> 127, regel 22 v. b.

P r o V. Limburg: E}'gelshoven.

» » 130, regel 2 v. b.

P r o V. N o o r d - H o 1 1 a n d : Crailoo.

» » 131, regel 17 v. b.

Prov. Gelderland: Hoog Buurloo.

» » 134, regel 6 v. b.

Prov. Over ij sel: Ommen, $ larve.

Prov. Gelderland: Lunteren.
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Op bladz, 134, regel 8 v. b.

P r o V. N o o r d - H o 1 1 a n d : Sloterdijk,

Zeeburg (Ç larve).

> •» 136, regel 5 v. o.

P r o V. Limburg: Ejgelshoven (alge-

meen); Heerlen, i Ç, Aug. 19 17. De ovipo-

sitor overschrijdt bij dit exemplaar den voor-

vleugel met 2 —3 mM.
^?)7^ regel 6 v.o. staat Augustus; lees Juli.

137) » 5 '^ '^ zeldzaaam
; lees zeldzaam.

137. Gamprocleis glabra. Hoog Buurloo (Veluwe),

Juli 1918, 2Só\ 2?? (prof. M. Weber).

Gerritsflesch (gem. Barneveld, Veluwe) 19 18

(prof. M. Weher); Lunteren (Veluwe) $, VIII

191 8 (Mac Gill.).

^39' regel 13 v. o.

P r o v. Gelderland: Hoog Buurloo,

Lunteren,

139, regel 1 1 v. o.

P r o V. N o o r d - H o 1 1 a n d : Overveen.

139, regel 9 v. o.

Prov. Noord-Brabant: Grave.

141, regel 9 v. o. Thamnotrizon cinereiis. Beschrij-

ving der larve (in Mei 19 18 in aantal te

Heerlen en Weiten (L.) op struikgewas).

Lichaam donkerbruin. De onderzijde geel-

groen. De kop is iets lichter bruin gekleurd.

Van boven strekt zich een breeden bruingelen

band, die begint op het voorhoofd, zich dan

over den schedel, over pro- meso- en meta-

notum en het geheele achterlijf begeeft, uit.

Pro- meso- en metanotum en het achterlijf

van boven met een smalle mediane gele

streep, die aan weerszijden door donkerbruine

gele streep, die aan weerszijden door donker-

bruine vlekjes wordt omzoomd. De achter-

randen der achterlijfsegmenten zijn smal, bruin

gezoomd.

De pooten zijn afwisselend licht en donker
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1

ç^ekleurd. De achterdij veelal met een lichten

ring boven de knie.

P r o V. Gelderland: Deelerwoud (Ot-

terloo, gem. Ede) i rS, Vil 191 8 (Mac GiLi-.).

Hoog Soeren, $ 5 VIII 17, was in aantal

aanwezig (v. d. Wiel).

P r o V. Limburg: Zuid-Limburg alge-

meen. Schin op Geul, i rj" , i Ç, 17 VIII 17.

Maastricht, Kunrade, Ubachsberg, Shaesberg

(WiLLEMSE).

(!)p blad/.. 145, regel 2 v.o.

P r o V. N o o r d - H o 1 1 a n d : Overveen,

Amsterdam (door een open raam binnen-

vliegend Ç (PlNKHUF)).

» » 147. Pi. brachyptera L. Een aan deze soort na

verwante soort is /7. saitssitrcana Ekev {ab-

bycviata Sekv.). Ze onderscheidt zich in

hoofdzaak door de kleur van den voorvleugel,

die in beide sexen eenkleurig geel of bruin

is, terwijl deze bij braciiyptera pekbruin is

met zwarte vlekken en aan voor- en achter-

rand meest groen gezoomd.

Deze soort is algemeen op de bergweiden in

de alpine zone der Vogezen.

» » 148, regel 7 v. b.

P r o V. Gelderland: Hoog Ruurloo,

Lunteren, Otterloo, Nunspeet, Barneveld.

P r o V. Utrecht: Leersum.

» » 148. PI. Rot- se Ui HaGENBACH. De variëteit, waarbij

de lengte van de vleugels, het midden houdt

tusschen het type en de var. inacroptera wordt

var. prisca ZaCHER (= iiitcrmcdia ZaCHER,

1916) genoemd.

» 2 154, regel 14 v. b.

P r o V. Limburg: E}-gelshoven, Kerk-

rade, Hoensbroek (Boekbespreking Orth. Neer-

landica door J. Cremers, Maandblad, uitg. d.

h. Nat. Hist. Gen. in Limb. jhr. 6, Juli 1917).

» » 155, regel 3 v.o. staat Den; lees De. De WelP^erw.



42 e. WILLEMSE, ORTIIOPTERA NEERLANDICA.

Heer E. Wasmann bericht mij, dat Myrme-
copiiila acervoriim alleen een palaearktisch-

oostindisch verspreidingsgebied heeft, terwijl

Prenelopis longicornis als gast heeft Myrm.
americana Saun. (= prenolipidis Wasm.) en

niet —accrvorimi.

Op bladz. 158, regel 7 v.o. staat Den, lees De.

» > 159, >^ 5 V. b.

Prov. Gelderland: Doetinchem,

Lunteren.

Prov. Limburg: Eygelshoven.

» » . 162, regel 2 v. b.

Prov. Gelderland: Otterloo, Lunteren.

» » 163 en V. In het Overzicht moeten de volgende

soorten onder de rubriek Duitschland worden

ingevuld. Parapleur its alliaceiis X.
Blz. 164, regel 11^ v. b. in te voegen:

StaïironoUis albico ruis X .

Sicnobothrus loiigicornis X .

Blz. 165, regel 15=^ v.o. in te voegen:

Tylopsis tÌLyìuifolia X .

Orphania doiticauda X

.

Isophya py renaca X .

Lcptopliycs punctatissiina X .

Blz. 166, regel i v.o. staat 81; lees 87.

In de rubriek België moet worden ingevuld :

Diestraììimena niarmorata X .

In de XipJiidiiim dorsale X rubriek Frankrijk

moet worden ingevuld :

Dicstranimcna maniiorata X .

Blz. 166, regel i v.o. staat 40, lees 41; staat

47, lees 49; staat 81, lees 87 ; staat

69, lees 70.

Op bladz. 172, regel 6 v. b. staat 171, lees 169.

» » 172, * 9 v.o. » 171, » 169.

» » 173, s I V. b. » 172, » 170.

•* » 173, » 7 » » 172, » 170.

» » 174, » 10 » » 172, » 170.


